
การติดตามผลนักเรียนช้ัน ม.6/7 โรงเรียนหนองฉางวิทยา  ปีการศึกษา 2560 

เพือ่การศึกษาต่อ/เพือ่การประกอบอาชีพ ในปีการศึกษา 2561 

นักเรียนทีจ่บหลกัสูตร(รุ่นที่1) ชาย 5 คน หญงิ 25 คน รวม  30 คน 

นักเรียนยงัไม่จบหลักสูตร ชาย – คน  หญงิ 1 คน (รวมนักเรียนทั้งหมด 31 คน) 

นักเรียนที่ศึกษาต่อ  ชาย 4 คน  หญงิ 23 คน   รวม  27  คน 

ประกอบอาชีพ ชาย 1 คน หญงิ 1 คน  รวมศึกษาต่อ+ประกอบอาชีพ 29 คน  

ติดตามผลไม่ได้  ชาย - คน  หญงิ  2 คน 

(ข้อมูล ณ วันที ่ 17  พฤษภาคม 2561) 

รูปนักเรียน ช่ือ-นามสกลุ ช้ัน คณะ-สาขาวชิา/สถาบันทีศึ่กษาต่อ 

 
 

นายราเชน            อินทร์นอ้ย 6/7 คณะมนุษยศาสตร์  

สาขานาฏศิลป์ไทย  

มหาวทิยาลยันเรศวร 

(TCAS 1/1) 

 นายนลธวชั           คาํดี 6/7 -รอผลTCAS รอบ 3 

-รอผลTCAS รอบ 4  

 
 

นายศุภณฐั            จาํปา 6/7 คณะครุศาสตร์  

สาขาภาษาจีน 

มหาวทิยาลยักาํแพงเพชร 



 
 

นายธิติเนตร์          เสมากลู 6/7 -รอผลTCAS รอบ 3 

-รอผลTCAS รอบ 4 

 

 

 
 

นายกมัพล       สุทธิจกัร์ 6/7 -ประกอบอาชีพ- 

 นางสาวสุวรรณี    ศรทอง 6/7 คณะศิลปศาสตร์ 

สาขาภาษาจีนธุรกิจ 

 มหาลยัศรีปทุม 

 
 

นางสาวกรรณิการ์  สายแวว  6/7 -ประกอบอาชีพ- 

 นางสาวสุพรรษา   สุพสร  6/7 คณะการจดัการธุรกิจอาหาร 

สาขาการจดัการธุรกิจอาหาร  

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

*ทุนเรียนเครือข่าย(ฟรี100%)* 



 

นางสาวทศันีย ์   จนัทโรจน์ 6/7 -รอผลTCAS รอบ 3 

-รอผลTCAS รอบ 4 

 

 
 
 

นางสาวนชัชา   วฒันกสิกรรม 6/7 -ติดตามไม่ได-้ 

 นางสาวสุปรียา  ส่องแสงจนัทร์ 6/7 -รอผลTCAS รอบ 3 

-รอผลTCAS รอบ 4 

 
 

นางสาวสุภสัสรา   ฉวจีนัทร์ 6/7 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

สาขาภาษาจีนธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

 
 

นางสาวดวงกมล  สุขวานนท ์ 6/7 -รอผลTCAS รอบ 3 

-รอผลTCAS รอบ 4 

 



 
 

นางสาวนุชดารา   สารัตน์ 6/7 -ติดตามไม่ได-้ 

 นางสาวศิรประภา    กีตา 6/7 -ประกอบอาชีพ- 

 

นางสาวสุพิชฌาย ์ พุม่ทอง 6/7 คณะบริหารและการจดัการ 

สาขาการโรงแรมและท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลยัเจา้พระยา 

 

 

นางสาวกรรณิการ์    เปรมจิตต ์ 6/7 -รอผลTCAS รอบ 3 

-รอผลTCAS รอบ 4 

 

 
 

นางสาวนนทธิ์นีย ์     บวับาน 6/7 คณะบริหารธุรกิจ 

เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร

หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต 

มหาวทิยาลยันเรศวร 

 



 
 

นางสาวปวริศา      ศรีทศัน์ 6/7 คณะมนุษยศาสตร์ 

สาขาภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

 
 

นางสาวปิยะธิดา   ประมูลทรัพย ์ 6/7 -รอผลTCAS รอบ 3 

-รอผลTCAS รอบ 4 

 

 

 

 
 

นางสาวสุวรรณ    แสงสวา่ง 6/7 คณะการจดัการธุรกิจอาหาร 

สาขาการจดัการธุรกิจอาหาร 

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

*ทุนเรียนเครือข่าย(ฟรี100%)* 

 นางสาวแสงดาว    เกตุประทุม 6/7 -รอTCAS รอบ 3 

-รอTCAS รอบ 4 

 นางสาวกนิษฐา     อยูร่ะหดั 6/7 วทิยาลยันวตัรกรรมการจดัการ 

สาขารัฐศาสตร์  

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

 



 นางสาวจุฑามาศ      เสือโต 6/7 -รอผลTCAS รอบ 3 

-รอผลTCAS รอบ 4 

 
 

นางสาวนาตยา         ชูทอง 6/7 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

 

 

นางสาวดวงกมล   เพชร์กล่อง 6/7 -รอผลTCAS รอบ 3 

-รอผลTCAS รอบ 4 

 

 
 

นางสาวธนชัชา            พุม่ทอง 6/7 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวยิาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 

 

 

นางสาวปภาวดี           เมฆมา 6/7 -รอผลTCAS รอบ 3 

-รอผลTCAS รอบ 4 



 

นางสาวยพุารัตน์         ยศนนัท ์ 6/7 คณะวทิยาการจดัการ 

สาขาบริหารธุรกิจ 

(การจดัการธุรกิจบริการ) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

 
 

นางสาวสุชญัญา        สารีดี 6/7 -ไม่จบหลกัสูตร- 

 นางสาวอุทยัวรรณ   มะเส็ง 6/7 คณะศึกษาศาสตร์ 

สาขาการสอนภาษาจีน 

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

*ทุนเรียนเครือข่าย(ฟรี100%)* 

 

 

ผู้รวบรวม-จัดทาํ หัวหน้าห้อง ม.6/7 ปีการศึกษา 2560 

 นางสาวอุทยัวรรณ  มะเส็ง 6/7 คณะศึกษาศาสตร์ 

สาขาการสอนภาษาจีน 

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

*ทุนเรียนเครือข่าย(ฟรี100%)* 

 

 

 


